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Program konferencji 
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9.30 – 10.00  Rejestracja uczestników 

10.00 – 10.15  Powitania uczestników: 

dr hab. Radosław Mącik, prof. UMCS – Dziekan Wydziału Ekonomicznego 

UMCS 

dr hab. Elżbieta Bukalska, prof. UMCS – Dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów 

UMCS 

dr Krzysztof Markowski – Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie 

dr Ilona Skibińska – Fabrowska – Dyrektor Oddziału Okręgowego NBP 

w Lublinie 

10.15 – 11.45  I sesja 

dr Krzysztof Markowski (Urząd Statystyczny w Lublinie) – prowadzący 

Wystąpienia: 

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga (UE we Wrocławiu) - Alternatywne inwestycje – 

systematyka, tendencje na światowym rynku finansowym 

prof. dr hab. Paweł Churski (UAM w Poznaniu) - Czynniki rozwoju a inwestycje 

alternatywne - wyzwania podejścia zorientowanego terytorialnie 

dr Ewa Wójcik (UE w Katowicach) - Wpływ zmian w zachowaniach konsumentów na 

decyzje dotyczące konsumpcji i inwestowania 

dr Karol Wojtowicz (UWM w Olsztynie) - Efektywność informacyjna wybranych 

inwestycji alternatywnych 

11.45 – 12.00  Przerwa kawowa  

12.00 – 13.30  II sesja 

dr hab. Teresa Bednarczyk, prof. UMCS (UMCS w Lublinie) – prowadzący 

Wystąpienia: 

dr hab. Anna Szelągowska, prof. SGH (SGH) - Perspektywy rozwoju rynku domów 

seniora w Polsce 

dr hab. Elżbieta Bukalska, prof. UMCS (UMCS w Lublinie) - Możliwości 

inwestowania w obligacje emitowane przez deweloperów mieszkaniowych 

dr Agnieszka Wójcik (UMCS w Lublinie) - Kreowanie wyniku analizy 

benchmarkingowej w TPD dla transakcji nieruchomościowych 

dr Robert Ślepaczuk (UW) - Characteristics of implied and realized volatility for equity 

index options 

mgr Agnieszka Cybulska – Bienioszek (UE w Katowicach) - Inwestycje 

alternatywne w nieruchomości przy wykorzystaniu regulacji Prawa upadłościowego 

13.30 – 13.45  Przerwa kawowa 

13.45 – 15.15  III sesja 

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga (UE we Wrocławiu) – prowadzący 

Wystąpienia:  

dr hab. Jacek Łaszek, prof. SGH (SGH, NBP) - Cykle na rynku nieruchomości 

mieszkaniowych 

dr Krzysztof Olszewski (SGH, NBP) - Powiązanie nieruchomości komercyjnych z 

rozwojem gospodarki 

mgr inż. Paweł Nakonieczny (NBP) – Inwestycje na rynku nieruchomości 

dr Ilona Skibińska – Fabrowska (NBP, UMCS w Lublinie) - Inwestycje tradycyjne 

czy alternatywne - rola banków w finansowaniu działalności deweloperów 



  

15.15 – 16.00  Lunch 

16.00 – 17.30  Sesja panelowa 

  Prowadzący: dr hab. Elżbieta Bukalska, prof. UMCS (UMCS w Lublinie) 

Paneliści: 

prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska (SGH) 

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga (UE we Wrocławiu) 

prof. dr hab. Paweł Churski (UAM w Poznaniu) 

dr hab. Anna Szelągowska, prof. SGH (SGH) 

dr hab. Jacek Łaszek, prof. SGH (SGH, NBP) 
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9.00 – 10.30   I sesja 

   prof. Paweł Churski (UAM w Poznaniu) – prowadzący 

Wystąpienia: 

dr hab. Aneta Kaźmierczyk, prof. UEK (UE w Krakowie) - Problematyka najmu 

krótkoterminowego w świetle obowiązujących i postulowanych regulacji prawnych 

dr hab. Ł. Goczek, prof. UW (UW) - What do we know about 

cryptocurrencies?  An empircial recapitulation 

dr Adam Zdunek - Opodatkowanie kryptowalut - wyzwanie dla racjonalnego 

ustawodawcy 

dr Konrad Stolarski (UE w Krakowie) - Działalność ustawodawcza i nadzorcza jako 

sposób kontrolowanej integracji kryptowalut i technologii blockchain na rynkach 

finansowych 

dr hab. Marcin Łuszczyk, prof. PO (PO) - Koncepcja kryptowaluty regulowanej przez 

podmiot publiczny 

10.30 – 10.45  Przerwa kawowa 

10.45 – 12.15  II sesja 

   dr hab. Anna Szelągowska, prof. SGH (SGH)– prowadzący 

  Wystąpienia: 

mgr Joanna Żukowska – Kalita (UMCS w Lublinie) - Rachunkowość inwestycji 

alternatywnych - co? jak? dlaczego? 

dr Grzegorz Sobiecki (SGH)/mgr inż. Sebastian Kwaśny - Ekosystem technologii 

blockchain / DLT jako źródło nowych możliwości inwestycyjnych 

dr Mariusz Kalita - Cyber(nie)bezpieczeństwo chmury i kryptowalut 

mgr Małgorzata Czuchryta (NBP) – Wpływ działalności funduszy hedgingowych na 

ryzyko systemowe 

12.15 – 12.30  Przerwa kawowa 

12.30 – 14.30   III sesja 

   dr Ilona Skibińska - Fabrowska (NBP, UMCS w Lublinie) – prowadzący 

   Wystąpienia: 

Associate professor Larysa Zomchak (LNU) - Modeling of the Chaotic Dynamics of 

the Ukrainian Precious Metals Market 

dr hab. Katarzyna Kozioł – Nadolna, prof. US /mgr Anna Maria Suchocka (US) - 

Kino się opłaca! Emocjonalne inwestycje alternatywne w przemyśle filmowym 

dr hab. Elżbieta Kubińska, prof. EUK /mgr Joanna Filiczkowska (UE w 

Krakowie) - Pułapki inwestowania w sztukę 

dr Ewelina Badura (UE w Krakowie) - Problematyka certyfikatów autentyczności dzieł 

sztuki w Polsce 

14.30 – 15.00  Lunch 


